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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος 
είναι ο προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών του Δήμου.  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύουν.
3. Την αριθμ. 377/13-09-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Καβάλας,

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι   

Την πρόσληψη δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Γυμναστών ή ΔΕ, με άδεια 
Ναυαγοσώστη, στο Τμήμα Αθλητισμού και Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 45 ετών. 
Ως προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ορίζεται το χρονικό διάστημα από       

16/09/2021  έως και  17/09/2021.
             Αιτήσεις διατίθενται και κατατίθενται στην ταχυδρομική διεύθυνση Κύπρου 10, Τ.Κ. 
65403 Καβάλα, τηλ. 2513500100, 114.

Με την αίτηση θα υποβάλλονται :
 Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή το ομώνυμο 

πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής.

ή
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής  
ανεξαρτήτως ειδικότητας

    Άδεια ναυαγοσώστη σε ισχύ, εκδιδόμενη  από Λιμενική Αρχή ή πτυχίο επόπτη 
ασφαλείας, ναυαγοσώστη πισίνας (σε περίπτωση προσκόμισης πιστοποιητικού από 
ιδιωτική ναυαγοσωστική σχολή θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση κτήσης 
πτυχίου ναυαγοσώστη/επόπτη ασφαλείας πισίνας).

 Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας  ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου.
 Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιους πολίτες κράτους-μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης).
 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
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Επιπροσθέτως οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ιατρών 
ειδικότητας ψυχιάτρου, δερματολόγου, παθολόγου και καρδιολόγου, ιδιωτών ή από δημόσια 
νοσοκομεία, από τα οποία να προκύπτει ότι ο/η ενδιαφερόμενος είναι ψυχικά υγιής, δεν πάσχει 
από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανός από ιατρικής άποψης να ασκήσει το επάγγελμα του 
ναυαγοσώστη. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ιατρική βεβαίωση χορηγείται από δημόσιο 
νοσοκομείο, τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε ευκρινές φωτοαντίγραφο εκ του 
πρωτοτύπου. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ιατρική βεβαίωση χορηγείται από ιδιώτη γιατρό, 
τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο που 
έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο. 
Τα ως άνω πιστοποιητικά/βεβαιώσεις  οι υποψήφιοι πρέπει να τα ανανεώνουν ετησίως και να 
τα προσκομίσουν στην υπηρεσία κατά την πρόσληψή τους.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας και στους πίνακες 
ανακοινώσεων Δ.Ε. Καβάλας (κεντρικό κτίριο) και Δ.Ε. Φιλίππων (πρώην Δημαρχείο). 

Ο Δήμαρχος Καβάλας

Θεόδωρος Μουριάδης
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